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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan

keruangan dan kewilayahan mempunyai andil  besar dalam hal pemanfaatan

dan penataan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wujut fisik lingkungan

yang mempunyai dimensi geografis, terdiri dari daratan, lautan dan udara

serta segala isi sumberdaya yang ada didalamnya sebagai satu kesatuan

wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya serta memelihara

kelangsungan hidupnya (Bayu Prastyawan, 2002 dalam Dwi Rahayu, 2005).

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat vital, manusia

membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatan hidup demi kelangsungan

hidupnya. Dengan lahan manusia dapat memakai sebagai sumber

penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui berbagai usaha

disamping sebagai tempat permukiman. Lahan adalah tanah yang sudah ada

peruntukannya dan pada umumnya ada pemiliknya, baik perorangan atau

lembaga. Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa lahan

merupakan bagian dari ruang (Johara T Jayadinata, 1992).

Pertambahan penduduk baik berasal dari penghuni kota itu sendiri

maupun penduduk yang masuk dari luar kota mengakibatkan bertambahnya

perumahan-perumahan yang berarti berkurangnya lahan kosong di dalam

kota. Semakin anak kota menjadi besar, semakin banyak pula di perlukan

gedung- gedung sekolah, toko- toko, warung makan dan restoran bertambah

terus sehingga semakin mempercepat habisnya tanah- tanah kosong di dalam

kota (Bintarto, 1977)

Menurut Bintarto dalam Dahroni (1997), ada beberapa masalah yang

timbul dalam pengaturan tataguna tanah antara lain:

1. Timbulnya masalah dalam bidang pertanian seperti pelapukan,

banjir dan erosi yang mengakibatkan terancamnya masa depan

indonesia.



2. Timbulnya masalah dalam bidang tata ruang desa yang dapat

berakibat negatif bagi penduduk.

3. Adanya kekhilafan dimasa lampau dalam pemilihan lokasi

proyek- proyek sumber alami, juga penggunaan lahan pertanian

untuk non pertanian yang tidak terarah dan terancam.

Semakin meningkatnya penggunaan lahan merupakan salah satu akibat

dari pertambahan penduduk. Manusia terus berkembang baik populasi

maupun aktifitasnya, perkembangan penduduk yang kurang terkendali pada

gilirannya akan membahayakan sumberdaya lahan yang terbatas dan

kemudian dapat menyebabkan menurunnya dayadukung lahan. Oleh karena

itu penggunaan sumberdaya lahan untuk mendatang selalu berhubungan

dengan perkembangan penduduk, faktor penduduk yang paling penting dan

berperan dalam perubahan penggunaan lahan antara lain jumlah penduduk

dan aspek- aspek kependudukannya, jumlah penduduk ditentukan oleh

jumlah alami atau migrasi.

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat,

proses perubahan bentuk penggunaan lahan ini berlangsung terus secara

kesinambungan. Suatu konflik terjadi karena persaingan dalam

memperebutkan sumberdaya yang langka (Coser, 1952 dalam Abdul Haris

dan Nyoman Andika, 2002). Mengacu pada konsep Coser, (1952 dalam

Abdul Haris dan Nyoman Andhika, 2002) kelangkaan suatu benda berarti

mempunyai nilai ekonomi tinggi. Konflik itu akan semakin kuat pada ruang

yang mempunyai nilai strategis. Itulah yang terjadi di Kecamatan Batang

berjalan dengan beralihnya perubahan penggunaan lahan agraris menjadi

non agrari.

Kecamatan Batang merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah

Kabupaten Batang yang terdiri dari 21 Kelurahan yaitu Rowobelang,

Cepokokuning, Pasekaran, Kalisalak, Kauman, Kecepak, Sambong, Klidang

Wetan, Klidang Lor, Kasepuhan, Watesalit, Kalipucang Wetan, Kalipucang

Kulon, Karanganyar, Denasri Kulon, Denasri Wetan, Proyonanggan Tengah,

Proyonanggan Utara, Proyonanggan Selatan, Karangasem Utara,



Karangasem Selatan. Kecamatan Batang masuk dalam wilayah Propinsi

Jawa Tengah terletak pada arah barat Ibukota Jawa Tengah (Kota

Semarang), dengan jarak ± 93 km. Dilihat secara geografi terletak di sebelah

timur Kota Pekalongan dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dimana

telah mengalami perubahan penggunaan lahan walau tidak menyeluruh

selama enam tahun 2001 -2006. Terdapat wilayah dominan terjadinya

perubahan penggunaan lahan, masing- masing adalah perbatasan Kecamatan

Batang dengan Kota Pekalongan, sepanjang jalan pantura dan wilayah

ringroad yang langsung menghubungkan Kecamatan Batang dengan Kota

Pekalongan.

Jalur pantura merupakan wilayah dominan terjadinya perubahan

penggunaan lahan di Kecamatan Batang. Hal ini ditandai dengan perubahan

penggunaan lahan dari sawah menjadi bangunan- bangunan yang berfungsi

sebagai gudang oleh pihak swasta. Pendirian gudang-gudang tersebut

merupakan pertimbangan, karena pada jalur pantura merupakan wilayah

yang strategis sebagai jalur penghubung untuk menuju ke kota- kota besar

lainnya. Wilayah jalur pantura di Kecamatan Batang masing- masing terjadi

di Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Kalipucang Kulon, Kalipucang

Wetan dan Kelurahan Kauman. Wilayah dominan perubahan penggunaan

lahan di Kecamatan Batang lainnya terletak pada wilayah ringroad yang

merupakan jalur penghubung antara Kecamatan Batang dengan Kota

Pekalongan,. Wilayah ringroad tersebut terdiri dari kelurahan- kelurahan

yang terletak di jalur lingkar Kecamatan Batang masing- masing adalah

Kelurahan Denasri Kulon, Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Karangasem,

Kelurahan Proyonanggan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Karanganyar dan

Kelurahan Watesalit. Wilayah ringroad yang berdekatan dengan Ibukota

Kecamata mengalami perubahan penggunaan lahan yang cukup menonjol,

yaitu dari persawahan menjadi kawasan permukiman, sarana pendidikan,

perkantoran dan pertokoan.

Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yang diperoleh dari

catatan atau arsip- arsip yang terdapat di Kantor Desa atau Kelurahan,



Kantor Kecamatan dan kantor- kantor yang ada hubungannya dengan

penelitian ini. Data sekunder yang digunakan meliputi : letak, luas, batas,

iklim, dan jumlah data penyebaran penduduk, pertambahan penduduk, jenis

penggunaan lahan di Kecamatan Batang, peta administrasi Kecamatan

Batang. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut banyak terdapat fasilitas-

fasilitas pendukung seperti sekolahan, pasar, pertokoan, perkantoran dan

industri yang memudahkan penduduk untuk mudah menjangkaunya

sehingga menyebabkan daerah tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup

tercepat.

Wilayah dominan terjadinya perubahan penggunaan lahan secara

langsung akan berdampak terhadap spekulasi harga tanah dimana lahan di

sepanjang jalan utama merupakan lahan dengan harga tertinggi karena

kemudahan aksebilitasnya.

Menurut Hadi Sabari Yunus (2005), kepadatan penduduk adalah rasio

antara jumlah penduduk yang tinggal di dalam suatu wilayah dengan luas

wilayah. Kepadatan penduduk merupakan perwujudan geografis akumulasi

penduduk yang dipengaruhi oleh faktor- faktor geografi seperti topografi,

iklim, air, aksebilitas, dan ketersediaan fasilitas hidup. Keadaan

selengkapnya tentang kepadatan penduduk di kecamatan batang yang

diperinci pertahun dari tahun 2001-2006 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai

berikut.

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Batang Tahun 2001-2006

No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan
(Jiwa/Kilometer)

1 2001 106.089 3,074
2 2002 107.473 3,114
3 2003 108.552 3,145
4 2004 108.739 3,150
5 2005 109.271 3,166
6 2006 109.462 3,172
Sumber : Kecamatan Batang Dalam Angka, Tahun 2001-2006.



Jumlah penduduk Kecamatan Batang sebesar 109.462 jiwa pada tahun

2006. Di lihat dari segi kepadatan penduduk maka dengan luas wilayah

kecamatan batang 34.509 Km², kawasan tersebut mempunyai kepadatan

penduduk 3.172 jiwa/ Km². Perkembangan kepadatan penduduk selama

kurun waktu empat tahun dari tahun 2001- 2006 dapat dilihat dengan cara

membandingkan kepadatan penduduk tahun 2001 dengan kepadatan

penduduk tahun 2006. Pada tahun 2001 jumlah penduduk di daerah

penelitian sebesar 106.089 jiwa, dengan demikian setelah dilakukan

perhitungan maka pada tahun tersebut kepadata penduduknya mencapai

3.074 jiwa/ Km².

Peningkatan jumlah penduduk ini secara langsung akan membawa

dampak terhadap terjadinya perubahan penggunaan lahan karena

pertumbuhan penduduk berarti memerlukan tambahan tempat untuk

permukiman maupun fasilitas pendukungnya. Gambaran ini memberikan

pengertian bahwa selama kurun waktu empat tahun terjadi perkembangan

jumlah penduduk. Hal ini merupakan suatu masalah yang dihadapi

Kecamatan Batang untuk dapat menyeimbangkan antara kebutuhan

penduduk yang semakin bertambah dan kondisi lahan yang masih tersedia.

Tabel.1.2. Penggunan Lahan Kecamatan Batang Tahun 2001- 2006

No Penggunan
Lahan

2001 (ha) 2006 (ha) Perubahan
Penggunaan
Lahan (ha)

1 Permukiman 1.204,296 1.335,946 +131,65
2 Sawah 1.549,170 1.428,900 -120,27
3 Tegalan 512,578 340,21 -172,368
4 Tambak 11,00 12,200 +1,2
5 Lain- lain 173,952 333,74 +159,788

Jumlah 3.450,996 3.450,996
Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2003- 2006.

Tabel 1.2 di atas menggambarkan bertambahnya penggunaan lahan

untuk permukiman meningkat sebesar 131,65 ha, dari 1.204,296 ha menjadi

1.335,946 ha. dan berkurangnya lahan persawahan sebesar 120,27 ha dari

1.549,170 ha menjadi 1.428,900 ha. Hal ini menunjukan bahwa semakin



berkurangnya lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di wilayah

Kecamatan Batang. Selain itu juga di lihat dengan berkurangnya lahan untuk

tegalan sebesar 172,368 ha dari 512, ha menjadi 340,21 ha.

Penduduk yang semakin meningkat berpengaruh pada penggunaan

lahan, baik untuk permukiman maupun lainnya. Hal ini menyebabkan

perubahan penggunaan lahan dan memiliki arah tertentu sesuai dengan

keadaan wilayah, karena penduduk memiliki beberapa pola untuk

menempati wilayah, seperti pola memanjanng mengikuti jalan, pola

memanjang mengikuti garis pantai, pola radial (menyeluruh), dan pola

tersebar. Seperti pada wilayah ringroad di Kecamatan Batang yang

berdekatan dengan ibu kota kecamatan mengalami perubahan penggunaan

lahan yang cukup menonjol dari persawahan menjadi daratan yang

digunakan kawasan permukiman, sarana pendidikan, perkantoran dan

pertokoan. Sedangkan daerah yang terletak di jalur lingkar lainnya

mengalami perubahan dari persawahan menjadi permukiman dan pertokoan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa besarnya perubahan pemanfaatan

dan penggunaan lahan bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya, ini

disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat

dan adanya jalur lingkar di daerah penelitian. Maka peneliti terdorong untuk

melakukan penelitian yang menitik beratkan pada pemberian informasi

tentang perubahan bentuk penggunaan lahan sebagai dengan judul ”Analisis

Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Tahun 2001- 2006”.

1.2. Perumusan Masalah

Lokasi daerah penelitian ini mempunyai kemudahan, baik fasilitas

umum maupun fasilitas pelayanan sehingga mempunyai daya tarik yang

kuat untuk bertempat tinggal atau pun berwiraswasta, bertolak dari

kenyataan pada latarbelakang yaitu :

a. Bagaimana pola perubahan penggunaan lahan ?

b. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh tehadap perubahan

penggunan lahan.



c. Apakah variasi perubahan penggunaan lahan lebih ditentukan oleh

tingkat aksesibilitas dan jarak dari pusat pemerintahan.

1.3. Tujuan Penelitian.

a. Mengetahui pola perubahan penggunaa lahan.

b. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan

penggunan lahan.

c. Mengetahui hubungan antara luas perubahan penggunaan lahan dengan

tingkat aksesbilitas dan jarak terhadap pusat pemerintahan.

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana tingkat S-

1 di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Dapat memberikan suatu informasi agar dapat disusun pengaturan dan

pengguna tata ruang fisik kota dengan efisien.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya .

1.5.1.Telaah Pustaka

Rencana tata guna lahan merupakan ekspresi kehendak lingkungan

masyarakat mengenai bagaimana seharusnya pola tataguna lahan suatu

lingkungan pada masa yang akan datang. Di dalam suatu tataguna lahan

biasanya tercantum suatu uraian dan beberapa peta yang terkandung

kebijaksanaan-kebijaksanaan, sedang peta- peta menggambarkan penerapan

rencana kepada ruang yang tersedia baik secara umum maupun terperinci,

dengan menetapkan jenis penggunaan tertentu.

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya adalah peralihan fungsi

lahan yang tadinya untuk peruntukan tertentu ( yang lain ). Dengan

perubahan penggunaan lahan tersebut, daerah tersebut mengalami

perkembangan, terutama adalah perubahan perkembangan sarana dan

prasarana fisik baik berupa perekonomian, jalan maupun prasarana yang

lain. Dalam perkembangannya perubahan lahan tersebut akan terdistribusi

pada tempat- tempat tertentu yang mempunyai potensi yang baik. Selain

distribusi perubahan penggunaan lahan akan mempunyai pola- pola

perubahan penggunaan lahan ( Bintarto, 1977 ).



Dalam distribusi perubahan penggunaan lahan pada dasarnya di

kelompokan menjadi :

a. Pola memanjang mengikuti jalan

b. Pola memanjang mengikuti sungai

c. Pola radial ( menyeluruh )

d. Pola tersebar

e. Pola memanjang mengikuti garis pantai

Penggunaan lahan sebagai salah satu produk kegiatan manusia di

permukaan bumi menunjukkan variasi yang sangat besar, baik di dalam kota

lokal maupun di kota regional. Pemahaman bentuk- bentuk penggunan lahan

yang mewarnai daerah- daerah terbangun ( built up area ), daerah peralihan

kota- desa serta daearah pedesaan itu sendiri merupakan suatu hal yang

prinsipil untuk merupakan deferensiasi struktur keruangannya.

Perubahan penggunaan lahan adalah suatu perubahan yang selalu

membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada, baik

langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif. Sebagai contoh

peralihan pengngunaan lahan industri ke daerah permukiman jelas akan

membawa dampak negatif, antara lain: polusi udara, pencemaran air,

kebisingan dan lain- lain. Keadaan yang demikian ini dapat terjadi di

Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang akan menimbulkan terjadinya

proses invansi yaitu terdesaknya penggunaan lahan pertanian oleh

penggunaan lahan non pertanian dan pada suatu saat akan tejadi pada bentuk

penggunaan lahan yang disebut suksesi.

Pada uraian diatas dapat dijelaskan bahwa faktor yang dapat

menyebabkan terjadinya perubahan panggunaan lahan antara lain adalah

penduduk, baik akibat urbanisasi maupun pertambahannya, disamping itu

penggunaan lahan ini banyak terjadi di desa- desa terutama di daerah

pinggiran kota yang mengalami transformasi baik akibat pertumbuhan

industri atau karena ditetapkan sebagai kota- kota baru yang tertransformasi

menjadi perkotaan (wilayah transformasi) atau wilayah yang sedang

mengalami proses transformasi menuju perkotaan (wilayah transisi).Masalah



yang berkaitan dengan lahan tidak hanya menyangkut perbandingan antara

jumlah penduduk yang terus bertambah dan luas lahan yang tersedia, tetapi

juga menyangkut persaingan yang makin lama intensif dalam mendapatkan

lokasi. Persaingan terjadi untuk memperebutkan lokasi- lokasi di sekitar

pusat kegiatan atau paling dekat dengan pusat- pusat kegiatan, dimana

fasilitas Kota tersedia, (Dwi Rahayu, 2005 ),

Perubahan penggunaan lahan dan tata ruang dapat di pelajari dengan

menggunakan suatu pendekatan tertentu dalam geografi terpadu (intyegrated

geografi). Untuk mendekati atau menghampiri masalah geografi digunakan

bermacam- macam pendekatan yang secara eksplisit dituangkan kedalam

beberapa analisis di bawah ini, yaitu :

a. Analisis keruangan ( spatial analisys ) yaitu mempelajari adanya

perbedaan- perbedaan lokasi yang mengenai sifat- sifat penting,

memperhatikan penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dalam

penyediaan ruang yang akan di gunakan untuk berbagai kegunaan yang

di rencanakan.

b. Analisis ekologi ( ecology analisys ) yaitu pendekatan yang

memperhatikan interaksi organisme hidup dengan lingkungannya.

c. Analisis kompleks wilayah ( regional complek analisys ) yaitu

pendekatan yang merupakan kombinasi atau gabungan antar analisis

keruangan dan ekologi.

Lahan sangat bersangkut paut yang erat dengan kebutuhan kita dan

dengan cara kita memenuhi kebutuhan ini. Semakin meningkatnya

kebutuhan manusia akan lahan, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha dan

lain sebagainya menyebabkan banyak perubahan penggunaan lahan, yang

tadinya lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, (Bintarto dan

Surastopo, 1979).

Perkembangan Kota menimbulkan berbagai masalah fisik, karena

ketersediaan ruang yang ada di perkotaan yang tidak mampu lagi

menampung arus pertambahan penduduk dan kebutuhan serta keinginan



penduduk yang semakin meningkat yang selanjutnya menyebabkan

kenaikan kebutuhan akan lahan.

Peningkatan kebutuhan  lahan sejalan dengan kebutuhan penduduk,

disatu pihak kebutuhan manusia akan lahan menguntungkan dalam

penggunaannya yang beragam dan di pihak lain lahan yang terbatas akan

menyebabkan benturan berbagai kepentingan terhadap lahan tersebut.

Dengan demikian penyebaran penggunaan lahan dari kegiatan pertanian ke

non pertanian tidak dapat terhindarkan termasuk di Kecamatan Batang.

1.5.2. Peneliti Sebelumnya.

Sri Joko Nugroho, ( 2004 ) dalam penelitiannya yang berjudul

”Analisis Perubahan Bentuk Penggunaan Lahan di Kecamatan Pedan

Kabupaten Klaten tahun 1992- 2002”, bertujuan untuk mengetahui arah serta

distribusi keruangan perubahan bentuk penggunaan lahan serta mencari

besar dan faktor- faktor perubahan bentuk penggunaan lahan tahun 1992-

2002. metode yang diambil adalah analisis data sekunder, yaitu mengolah

data yang tersedia untuk keperluah ilmiah, penggunaan data sekunder ini

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi Kecamatan Pedan Kabupaten

Klaten bahwa selama sepuluh tahun dari tahun 1992- 2002 telah terjadi

perubahan penggunaan lahan yang terdiri dari perubahan lahan pertanian ke

non pertanian seluas 2,3820 ha dengan perincian, untuk perumahan atau

permukiman 0,034 ha, industri 0,5 ha dan jasa 1,848 ha ( BPN Kabupaten

Klaten 2002 ).

Dwi Rahayu (2005), dengan penelitiannya yang berjudul “Analisa

Perubahan Penggunan Lahan di Kecamatan Karang Malang Kabupaten

Sragen, Jateng Antara Tahun 1999- 2003”, yang bertujuan untuk mengetahui

hubungan perubahan penggunaan lahan dengan pertumbuhan penduduk dan

pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi serta mengetahui variasi perubahan

penggunaan lahan yang di tentukan oleh jarak dan aksesbilitas dari dan

kepusat pertumbuhan dan juga mengetahui variasi penggunaan lahan yang

berasosiasi dengan faktor dominan yang berfariasi juga. Metode penelitian



ini menggunakan metode analisa data sekunder yang terdiri dari data

numerik yaitu data berupa angka yang diperoleh dari instansi terkait serta

dari peta, observasi lapangan dilakukan untuk melengkapi perolehan

informasi yang berkaitan dengan perubahan penggunan lahan di Kecamatan

Karang Malang dalam kurun waktu 1999- 2003. telah terjadi perubahan

penggunaan lahan, untuk penggunaan lahan sawah telah mengalami

pengurangan sebesar 270,38 ha dari 2.819,02 ha menjadi 2.539,64 ha,

penggunaan lahan pekarangan mengalami penambahan sebesar 229,03 ha

dari 1.151,9 ha menjadi 1.380,93 ha, untuk lahan tegalan mengalami

penambahan sebesar 23,41 ha dari 125,72 ha menjadi 149,13 ha, lahan untuk

tambak mengalami penurunan sebesar 0,60 ha dan lahan lain mengalami

penambahan sebesar 17,96 dari 208,15 ha menjadi 226,11 ha.



1.6. Kerangka Pemikiran

Pada perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu akan

mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan wilayah, apalagi di

daerah perkotaan, penggunaan lahan tersebut maka pengarahan

pembangunan lebih efisien dan efektif. Pertambahan penduduk akan

semakin menigkat akan di ikuti dengan peningkatan kegiatan sehingga

perubahan penggunaan lahan cenderung meningkat. Dalam hal ini untuk

mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan maka penelitian ini

dilaksanakan berdasarkan kerangka pemikiran dengan menggunakan analisis

data sekunder dan analisis peta. Tahap- tahap pada penelitian ini meliputi,

penentuan daerah penelitian yaitu Kecamatan Batang obyek yang diteliti,

yang diidentifikasi berdasarkan masing- masing penggunaan lahan, sehingga

mempunyai perkembangan kota, yaitu pertumbuhan penduduk,

perkembangan penduduk dan faktor- faktor yang mempengaruhi

perkembangan Kecamatan Batang maka di jelaskan bahwa perkembangan

penduduk di pengaruhi oleh migrasi penduduk dan jumlah penduduk,

Sedangkan faktor sosial meliputi: fasilitas pendidikan, kesehatan,

peribadatan, perumahan dan sebagainya.



1.7. Hipotesa

a. Bahwa sepanjang tahun 2001- 2006 telah terjadi perubahan penggunaan

lahan di Kecamatan Batang yang mengakibatkan terjadinya pola

perubahan penggunaan lahan.

b. Faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan

adalah jumlah fasilitas ekonomi.

c. Semakin tinggi aksesbilitas, semakin besar variasi perubahan penggunaan

lahan yang terjadi. Dan semakin dekat jarak kepusat pemerintahan,

semakin besar pula variasi perubahan penggunaan lahan yang terjadi.

1.8. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah analisa data

sekunder yang terdiri dari data numerik yaitu data yang berupa angka yang

di peroleh dari instasi terkait serta data peta. Observasi lapangan di lakukan

untuk melengkapi perolehan informasi yang berkaitan dengan perubahan

penggunaan lahan di Kecamatan Batang dalam kurun waktu 2001- 2006.

1.8.1. Pemilihan Daerah Penelitian.

Penelitian ini hanya di batasi di daerah dalam wilayah Kecamatan

Batang Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan daerah

penelitian adalah sebagai berikt:

a. Kecamatan Batang terletak di Ibu Kota Kabupaten Batang dimana

merupakan daerah pusat kegiatan Kota. Hal ini sangat di mungkinkan

terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian.

b. Kecamatan Batang, sebagian besar terletak di jalur pantura Pulau Jawa,

yang menghubungkan kota- kota besar, yaitu : Jakarta, Semarang dan

Surabaya yang merupakan alternatif daerah sasaran pemekaran fisik

kota.

c. Telah terjadi perubahan penggunaan lahan yang cukup luas selama

empat tahun, yaitu tahun 2001- 2006.



1.8.2. Pengumpulan Data.

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian adalah data

sekunder yang meliputi :

 Letak, luas dan batas atministrasi.

 Kondisi fisik daerah.

 Kondisi sosial ekonomi.

 Bentuk dan fungsi penggunaan lahan.

 Peta administrasi Kecamatan Batang.

 Peta penggunaan lahan Kecamatan Batang tahun 2001- 2006.

Data tersebut diperoleh dengan cara mencatat dan memfoto copy dari

instansi- instansi terkait dalam penelitian ini yaitu : BPS Kabupaten Batang,

kantor Kecamatan Batang.untuk lebih jelasnya tentang teknik pengumpulan

data yang di pergunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Teknik Pengumpulan Data.

No Teknik Pengumpulan Data Hasil

1 Telaah Dokumen Berupa pengumpulan data sekunder

dari instansi terkait.

2 Observasi Lapangan Untuk melengkapi data yang telah ada

dari instansi terkait dan

menambahkan hal- hal yang di

anggap penting untuk diketahui.

Sumber : Penulis.

1.8.3. Analisa Data.

1.8.3.1. Analisa Keruangan.

Analisa keruangan di lakukan pada peta penggunan lahan tahun 2001

dan tahun 2006 melalui teknik tumpang susun peta. Dari hasil tumpang

susun peta tersebut akan dihasilkan peta baru yaitu peta perubahan

penggunaan lahan tahun 2001- 2006. Peta baru ini kemudian dianalisis



dengan cara menguraikan kenampakan- kenampakan yang ada pada peta,

untuk mengetahui perubahan penggunan lahan di Kecamatan Batang.

1.8.3.1. Analisa tetangga terdekat

Analisa tetangga terdekat untuk mengukur atau mengetahui mengenai

analisa pola permukiman di suatu wilayah.

Dengan menggunakan rumus :

h

u

j

j
T 

Keterangan :

T = indeks penyebaran tetangga terdekat

uj jarak rata- rata yang di ukur antara satu titik dengan titik

tetangganya yang terdekat

hj = jarak rata- rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai

pola random

=
p2

1

 T = kepadatan titik dalam tiap kilo meter persegi yaitu jumlah titik

(N) di bagi dengan luas wilayah dalam kilometer persegi (A),

sehingga menjadi
A

N

1.9. Batasan Operasional.

Aksesbilitas adalah kemudahan untuk mencapai tujuan dari satu tempat ke

tempat lainnya, yang di ukur dengan jaringan jalan.

Analisa adalah uraian atau usaha untuk mengetahui arti suatu keadaan, baik

berupa data atau keterangan mengenai soal keadaan yang di uraikan da

diselidiki hubungannya antara satu dengan yang lain.

Analisis Peta adalah kegiatan menyederhanakan kekomplekan lingkungan

untuk menguraikan kekacauan pada peta, sehingga melalui peta dapat di

berikan informasi hubungan keruangan secara lebih mudah bagi penggunaan

peta. (Muehrche, 1978 dalam Sri Joko Nugroho, 2004).



Data adalah himpunan faktor- faktor, angka, huruf, kata- kata, grafik

ataupun lambang yang menyatakan suatu gagasan, objek, kondisi ataupun

situasi ( Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarmo, 1979 ).

Kota secara morfologi yaitu suatu daerah tertentu dengan karakteristik

pemanfaatan lahan non pertanian, pemenfaatan lahan dimana sebagian besar

trtutup oleh bangunan baik barsifat residensial maupun non residensial (

secara umum tutupa bangunan lebih besar dari tutupan vegetasi ) kepadatan

bangunan khususnya perumahan yang tinggi, pola jaringan jalan yang

kompleks, dalam satuan permukiman yang kmpak ( contigous ) dan relative

lebih besar dari satuan permukiman kedesaan di sekitarnya ( Hadi Sabari

Yunus, 2005 )

Lahan adalah bagian dari bentang alam yang mencakup pengertian fisik

termasuk iklim, topografi, hidrologi bahkan vegetasi alami yang semuanya

secara potensial akan berpengaruh terhadap pengguna lahan ( Sutanto, 1982

dalam Sri Joko Nugroho, 2004 ).

Penggunan lahan adalah segala macam campur tangan mausia baik secara

permanent maupun siklus terhadap suatu kumpulan sumberdaya buatan yang

secara keseluruhan disebut lahan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan

baik kebendaan atau spiritual ( J.P Malingreu, 1982 dalam Sri Joko

Nugroho, 2004 )

Perubahan penggunaan lahan adalah beralihnya atau perubahan

penggunaan lahan yang satu menjadi penggunaan lahan yang lain, baik

sebagian maupun seluruhnya ( Bayu Prasetiawan, 2001 ).

Pola jalan atau lay out of sreet adalah indikator morfologi kota dan

merupakan salah satu unsur dari morfologi kota.

Penggunaan lahan pertanian adalah penggunaan lahan yang mana

diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawijo, dan tanaman-

tanaman hortikultura seperti sayur- sayuran dan buah-buahan baik berupa

lahan sawah maupun lahan tegalan ( Mubyarto, 1977 dalam Dwi Rahayu,

2005 ).



Penggunaan lahan non pertanian adalah bentuk penggunaan lahan yang

bertujuan untuk produksi pertanian, dibedakan menjadi :

 Perumahan yang terdiri dari rumah tempat tinggal, lapangan olahraga,

asrama, taman, tempat pemakaman.

 Perusahaan yang terdiri dari pasar, toko, warung, kios, gudang, pompa

bensin, stasiun pangkalan, pelabuhan dan tempat hiburan.

 Industri yang terdiri dari industri kecil, logam, mesin, kerajinan, kimia,

karet, pengolahan hasil pertanian, bembengkelan.

 Jasa yang terdiri dari perkantoran, sekolah, kesehatan, peribadatan dan

tempat jasa yang lainnya (Dwi Rahayu, 2005 ).

Pemekaran kota adalah sebagai usaha yang di jalankan oleh pemerintah

untuk menentukan kembali batas- batas kota yang baru dan pada jalur- jalur

daerah yang baru (Hadi Sabari Yunus, 1982 dalam Shita Harmulyanti,

2005).

Peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang di perkecil, biasanya

di buat pada bidang datar dan dapat meliputi kenampakan- kenampakan

permukaan bumi, ruang angkasa maupun data yang ada kaitannya dengan

permukiman bumi, ruang angkasa ( Bos E S 1997 dalam Shita Harmulyanti,

2005 ).

Sarana dan prasarana adalah bentuk pelayanan berupa fasilitas yang

tersedia untuk keperluan penduduk misalnya jalan, rumah sakit, puskesmas,

sekolah yang marupakan dari kebijakan pemerintah ( Agus Irawan Budi

Santoso 2001 ).




